
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

A GÖCSEJI MÚZEUM MAGASABB VEZETŐI (IGAZGATÓI) BEOSZTÁSÁNAK 

BETÖLTÉSÉRE 

 

Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet; 

- nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya  alatt; 

- nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt; 

- tizennyolcadik életévét betöltötte; 

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 

- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; 

- szakirányú egyetemi, mesterfokozatú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség; 

- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább 

államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű 

okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával; 

- a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – vagy 

nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja; 

- végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység; 

- vezetői gyakorlat és tapasztalat; 

- a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 

közalkalmazotti munkakörbe a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint kinevezhető.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolásáról és 

arról, hogy nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt; 

- az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok 

közjegyző által hitelesített másolatát; 

- államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal 

egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolatát, a szakmai gyakorlat külföldi 

teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolatát; 

- a pályázó szakmai önéletrajzát; 

- a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő, legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását; 

- a vezetői gyakorlat igazolását; 

- a kiemelkedő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolatát; 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 

megismerhetik; 

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról; 

- nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a pályázó esetében az egyes vagyonnyilatkozat -

tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom; 



- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. 

 

Ellátandó feladatok: 

intézményvezetői feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, 

munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  

költségvetési előirányzatokkal) 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2020. június 30. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2020. augusztus 31. 

 

A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2020. szeptember 01., a magasabb vezetői megbízás 

határozott időtartamra, 2025. augusztus 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap 

próbaidő kikötésével. 

 

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 

valamint annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján történik. 

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. 

u. 17-19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) benyújtani. 

 

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 

szakreferenstől, a 92/502-121-es telefonszámon kérhető. 

 


